
Nem a vér és a test ellen kell küzdenünk,
hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen,

a sötétség világának kormányzói ellen,
a gonoszságnak az ég magasságaiban lévõ szellemei ellen.

(Ef 6,12)

Dr. Kovács Gábor atya e-mailes levelezõ listára írt cikkeinek korábban elkezdett
közreadását folytatjuk. Ezek, mint az idézet is mutatja, a szellemi harc témakörébe
tartoznak. Olvassátok õket szeretettel, beszélgessetek róla közösségeitekben és
alkalmazzátok a mindennapokban.

Hisz-e az Egyház az angyalokban?
A racionalizmus térhódításával civilizációnk hajlamossá
vált az angyalokat a mitológiai lények közé sorolni. Ez ki-
hatással van a keresztény szemléletre is. Sok katolikus te-
ológus ma úgy véli, hogy az angyalok és démonok említé-
se a Szentírásban egyszerûen a kortárs kultúra
megnyilvánulása, és a keresztény hit sértetlenül fenntart-
ható akkor is, ha ezeket csak az embert mozgató szellemi
tendenciák megszemélyesítéseként kezeljük. Teológiai
katedrákról sûrûn elhangzanak hasonló nézetek, befolyá-
solva a papság és a katolikus értelmiség gondolkodását.
Méltányosan el kell ismernünk, hogy az ókori ember még
nem ismerte az újkor oknyomozó megközelítését, amely
a kísérleti természettudományban kulminál, és ezért sok
mai problémánkra a Szentírásban még nincs reflexió. Így
például a Biblia nem teszi föl a kérdést, hogy egy adott
viselkedési rendellenesség démoni befolyás vagy pszi-
chiátriai betegség következménye. De egyrészt az újkori
racionális megközelítésnek is megvannak a korlátai,
amelyeket szintén méltányos volna elismerni, másrészt a
Szentírás figyelmes olvasója kénytelen fölfigyelni arra,
hogy az angyalok és démonok említése a Szentírásban
nem pusztán kifejezési forma.
Amikor például a kolosszei levél szót emel a túlzott an-
gyalkultusz ellen (2,18), abban a mély meggyõzõdésben
teszi, hogy a keresztény hitéletnek Krisztus-központúnak
kell lennie, mert Isten az angyalokat is Krisztusban terem-
tette (1,16), és õ „minden fejedelemségnek és hatalmas-
ságnak a feje” (2,10). Ez teológiai állítás, amely téves vol-
na, ha az angyalok nem léteznének. Ef 6,12 pedig arra

figyelmeztet, hogy „nem a vér és a test ellen kell küzde-
nünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok
ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszság-
nak az ég magasságaiban levõ szellemei ellen”. Ha a dé-
monok csak az emberben lévõ negatív tendenciák meg-
személyesítései lennének, ez az állítás hamis volna, mert
csak „a vér és a test” (= emberi erõk) ellen kellene küzde-
nünk. Nem lehet az angyalok valóságát elvitatni a Szent-
írás igazmondásának elvitatása nélkül.
Az Egyház hithirdetése mindig is valóságnak tekintette a
jó és rossz angyalok létezését. A legfontosabb dokumen-
tum a 4. lateráni zsinat – korábban már idézett – hitval-
lása (1215):

Egy igaz Isten van, aki ... a mindenség egyetlen
kezdeti elve, minden láthatónak és láthatatlan-
nak, szelleminek és testinek a teremtõje, aki min-
denható erejével az idõ kezdetétõl egyaránt a
semmibõl teremtette mindkét alkotását: a szelle-
mit és a testit, vagyis az angyalit és evilágit; végül
pedig az embert, aki szellembõl és testbõl mint-
egy közösen van megalkotva. Az ördögöt ugyanis
és a többi démont Isten természetüknél fogva jó-
nak teremtette, de aztán önmaguktól lettek
rosszakká. Az ember pedig az ördög sugallatára
vétkezett (DS 800).

Mint látható, ez a szövegezés elsõsorban a
manicheizmustól akarja elhatárolni a katolikus hitet,
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amely azt állította, hogy a Gonosz valamilyen, Istennel
egyenrangú õsprincípium. Ezért az angyalokat tagadó
teológusok szerint ez a hitvallás a kérdésben csupán
annyit állít, hogy a teljes valóság a jó Istentõl szárma-
zik, az angyalokkal és démonokkal pedig csak
indirekte, oldallagosan foglalkozik. Következésképpen
– mondják – az angyalok és démonok létezése tagadha-
tó a katolikus hit megkérdõjelezése nélkül. Ez az állítás
azonban, ha elfogulatlanul olvassuk a hitvallás szöve-
gét, tarthatatlannak bizonyul. A zsinat kifejezetten, a
hitvallás szintjén kimondja, hogy Isten a szellemi, an-
gyali teremtményeket, köztük az (eredetileg jó, de ké-
sõbb önmagától rosszá lett) ördögöt és többi démont
megteremtette. Márpedig, amit Isten megteremt, az
létre is jön. Ha a lateráni hitvallás következtében csak
annyi mondható is hittételnek a szellemi teremtmé-

nyekkel kapcsolatban, hogy Isten kivétel nélkül jónak
teremtette õket, ezzel a hittétellel szervesen összefügg
az az állítás, hogy a szellemi teremtmények vagyis an-
gyalok, köztük „az ördög” (= sátán) és a többi démon,
valóságosak. Enélkül a dogma se lehetne igaz. Az ilyen
tételt, amely nélkül egy hittétel nem állhatna fenn, hit-
tétellel kapcsolatosnak (fidei proximum) nevezzük. A
fidei proximum semmivel sem kevésbé biztos, mint a
dogma, csak jogilag nincs ugyanazon a módon meghir-
detve.
Ezek után nincs mit csodálkoznunk, hogy a Katekizmus
kiáll az angyalok és a démonok valósága mellett
(325-336; 350-352; 391-395; 413-414; 550;
1237; 1637). Csak megerõsíti az Egyház kezdettõl
vallott hitét az exorcizmus (ördögûzés) rítusának új ki-
adása, amely 1999. januárjában jelent meg.

Az angyalok és a természetes ész
Miután láttuk, hogy a jó és rossz angyalok létezése hit-
igazság, föl kell tennünk azt a kérdést, hogy vajon bebi-
zonyítható-e létezésük a természetes emberi ész vilá-
gosságánál is, vagy pedig kizárólag a kinyilatkoztatásból
tudunk róluk.
Az Egyház tanítóhivatala ezt a problémát nem döntötte
el. A kérdés teológiailag nyitott, vagyis mindkét állás-
pont szabadon képviselhetõ a katolikus Egyházban.
Az újkori teológusok többsége azt a nézetet vallja, hogy
az angyalok létezése a természetes ész fényénél legföl-
jebb valószínûsíthetõ, de szigorúan véve nem bizonyít-
ható. „A teológiailag fölkészült elme az erkölcsi bizo-
nyosságot megközelítõ valószínûséggel tudja bizonyítani
az angyalok létezését” – mondja a neves 20. századi ma-
gyar dogmatikus, Schütz Antal. Vannak szerzõk, akik
még a katekizmusokba is beleírják, hogy az angyalokról
csak a kinyilatkoztatásból tudunk, annyira magától értõ-
dõ számukra. A Katolikus Egyház Katekizmusa azonban
nem foglal állást.
Jómagam a másik nézetet tartom: a tiszta szellemi te-
remtmények létezése a tapasztalati valóságból a termé-
szetes emberi ész világánál egzakt módon bizonyítható.
Ez ugyan kisebbségi vélemény, de jó társaságban vagyok
vele, Karl Rahner, Jean Danielou, Aquinói Szent Tamás
társaságában.
Akik isteni kinyilatkoztatás nélkül nem tartják bizonyít-
hatónak az angyalok létezését, véleményem szerint ott
követik el a hibát, hogy olyan jelenséget keresnek,
amelynek elégséges létrehozó oka csak egy embertõl kü-
lönbözõ értelmes teremtmény lehet. Ezen az úton halad-
va azonban mindig csak valószínûsíteni tudjuk a jó és
rossz angyalok létezését. A szemléletnek ez a fajta egyol-
dalúsága, amely csak az ok-okozati viszonnyal számol,
meglehetõsen tipikus az újkor gondolkodásában, ame-
lyet a kísérleti természettudomány és a technika túlsúlya
jellemez, és a metafizika iránti szkepszis kísér.
Valójában egy sokkal egyszerûbb, de metafizikailag mé-
lyebb felismerés vezet az angyalok létezésének igazolá-
sához: az, hogy mivel az eszmék szellemi természetûek,
ahol az általunk érzékelt létezõ valóságban eszméket fe-
dezünk föl, ott egyszerre van dolgunk érzékelhetõ té-
nyekkel és szellemi tényekkel. Elõbbiek alanya (amit jel-
lemeznek, amiben fennállnak) valamilyen anyagi alany,
utóbbiak alanya valamilyen szellemi alany. Anyagi alany
ugyanis csak anyagi adottságokat hordozhat.

A szellemi alany vagy egységet alkot az anyaggal, és
ilyenkor embernek nevezzük, vagy pedig nem alkot egy-
séget vele, és akkor jogunk van angyalnak nevezni. Már-
most ami az embert illeti, eszméit az érzékelésbõl abszt-
rakcióval alkotja meg; ezek az eszmék csak kibontják az
érzékelhetõ valóságból, ami már benne volt. Az ember
ezeket az eszméket nem létrehozza, csak fölfedezi, mint
Arkhimédész a súlycsökkenés elvét, vagy Maxwell az
elektromosságtan egyenleteit. Ezek az eszmék az ember-
ben csak másodlagosan jelennek meg; elsõdleges ala-
nyuk nem lehet az ember, hanem az anyaggal egységet
nem alkotó szellemi alany, amelyet angyalnak nevez-
tünk.
Vagyis: pusztán az a tény, hogy a bennünket körülvevõ
valóságnak nemcsak érzékelhetõ, hanem eszmei oldala
is van, igazolja az angyalok létezését. Nem az angyalok
az eszmék; az angyalok az eszméket hordozó szellemi
alanyok. Mivel pedig a szellemi alanyt egyetlen szóval
személynek nevezzük, ebbõl az is következik, hogy az
angyalok (akár jók, akár rosszak) személyes lények.
Ez a bizonyítás elfogadható vagy elutasítható a katolikus
hit határain belül. Amennyiben azonban valaki belátja
érvényességét, az angyalok és a fizikai világ kapcsolatá-
nak új szemléletére jut. Az angyalok nemcsak itt-ott
avatkoznak be kivételesen a fizikai világba, hanem állan-
dóan képviselik annak eszmei dimenzióját. Az egyházi
íróknál ismert gondolat ez, amely csak az újkorban került
háttérbe. Athénagorasz (2. sz.) szerint „Isten, Igéjének
közvetítésével, besorolja és elrendezi az angyalokat,
hogy elfoglalják az elemeket, az eget, a világot és azt,
ami benne van” (Ókeresztény Írók 8,371). Órigenész (3.
sz.) azt mondja, hogy az angyalok „a négy elem élén áll-
nak”, a csillagvilágot, a meteorokat, a növényeket és az
állatokat irányítják (Hom. Jer. X.6.). Aquinói Szent Ta-
más szerint „omnia corporalia reguntur per angelos”, va-
gyis: „Minden testi dolgot az angyalok irányítanak”. És
hozzáteszi: „Ezt nem csupán a szent tanítók állítják, ha-
nem minden filozófus is, aki elismeri a nem-testi valósá-
gok létezését” (STh I 110,1c). Elsõsorban Arisztotelész-
re gondol, aki nagy szerepet tulajdonít az univerzumot
kormányzó intelligenciáknak. De a jó és rossz szellemek
létezése és szerepe egész az újkorig zavartalan közmeg-
gyõzõdés minden népnél, és számunkra is meggyõzõen
föltárul, ha vesszük a bátorságot, és megszabadulunk a
technika korának szemléleti egyoldalúságaitól.
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Kormányozz engem
Volt lelkiatyámat látogattam meg Kazincbarcikán.
– Mennem kell, Ottó atya – mondtam, az ablakon kite-
kintve. – Esik a hó. Haza szeretnék érni Kosdra, mielõtt
járhatatlanná válnak az utak.
Kocsimba ülve, elmondtam az õrangyal-imát:

Isten angyala, õrangyalom, világosíts meg, õrizz,
irányíts és kormányozz engem, akit reád bízott az
isteni jóság.

Vasárnap délután volt. A sûrûn hulló havat nem takarítot-
ta senki. Alig találtam forgalmat a 3-as úton. A friss havon
húzódó gyér keréknyomban óvatosságból a szokottnál las-
sabban vezettem ugyan, de azért olyan gyorsan, ahogy
csak mertem, mert haza kívántam jutni. Imádkoztam.
Ritkán jött szembe jármû. De éppen akkor csúsztam
meg, amikor egy hosszú kamion haladt mellettem a
szemközti irányban.
Azt hallottam, hogy ha megcsúszik a kocsi, nem ellenté-
tes irányba kell fordítani a kormányt, hanem a csúszás
irányába. Akár álmomból fölébresztve is emlékszem erre
a szabályra. De ha van helyzet, amikor biztosan nem jut
eszembe, az az, amikor éppen nekimegyek egy kamion-
nak. Valószínûleg azt csináltam, amit váratlan veszély-
ben ösztönszerûen tesz az ember: ellenkezõ irányba rán-

tottam a kormányt, és görcsösen beletapostam a fékbe.
A kocsi azonban csúszott tovább. Az összeütközés elke-
rülhetetlennek látszott. Nem volt idõ megijedni. Mind-
össze egy csodálkozó kíváncsiságra emlékszem: vajon
milyen lesz?
Nem tudtam meg. A kamion elzakatolt, és én ott álltam a
havon ellenkezõ irányba fordulva, sértetlen kocsival.
Máig sem értem, hogy maradhatott el a karambol.
Hálát adtam, vettem némi mély lélegzetet, aztán megfor-
dultam és indultam tovább. Az õrangyal – kormányzott?
Gyöngyösnél választás elé kerültem. Hazamenjek a rövi-
debb úton, kisebb falvakon keresztül Kosdra, vagy kerül-
jek Pestre az M3-ason és utána a 2-es úton Vácra? Õran-
gyalomhoz fordultam, mutassa meg a helyes döntést.
Igaz, az erdei utakon sok hóra számíthattam, de máshol
se takarították a havat.
Bensõmben azt a választ éreztem, hogy menjek Pesten át,
a hosszabb úton. Semmi kedvem nem volt hozzá, de en-
gedelmeskedtem. És Pesttõl Vácig tiszta, simára takarí-
tott út várt... Ki tudja, mi lett volna velem a hegyekben.
Vác után, a meredek kapaszkodón, egymást segített föl-
tolni az elakadt Ladák legénysége. Kis Marutim egyet ru-
gaszkodott, és már fönt is volt.
Hazaérkeztünk, az õrangyal meg én.

Tiszta szellemek
Bill Subritzky, neves anglikán exorcista, azt állítja, hogy
az angyaloknak testük van. A démonoknak szerinte nincs
testük, bár óhajtanak egy emberi vagy állati testbe köl-
tözni. Mivel a démonok is – bukott – angyalok, ez az ál-
láspont önellentmondás nélkül nem tartható. De vajon
állíthatjuk-e biztosan, hogy a Bibliában szereplõ angya-
lok és démonok testetlen, tisztán szellemi lények?
Filozófiailag, mint láttuk, megtehetjük, hogy egyszerûen
úgy definiáljuk az angyalokat, mint olyan szellemi ala-
nyokat, amelyek nincsenek egyesülve az anyaggal (ellen-
tétben az emberrel, aki anyagba ágyazott szellem). De a
Szentírás nem filozofál, és angyalai gyakran láthatóak.
Állítható-e, hogy tisztán szellemi valóságok?
Teljes bizonyossággal, éspedig a következõ okokból. Az
angyalok a Bibliában numinózus lények, Isten felsõbb-
rendû világát képviselik. Nem egyszer (ahol az Ószövet-
ség az ú.n. Jahvista forrást használja) az angyal megjele-
nése maga a teofánia (Isten tapasztalható jelenléte), az
angyal szava Isten szava (ilyen pl. Ter 16,6-14; Kiv
3,1-6; Bír 2,1-4; 6,11-24). Még az Újszövetségben is
kísértésbe esik az ember, hogy az angyalt imádja (Jel
19,10). Bár az angyal nem azonos Istennel, mégis, ahol
megjelenik, ott valami megnyilvánul Isten szentségébõl.
Mindez azt jelenti, hogy az angyal magasabb rendû lény,
mint az ember. Ezt kifejezetten mondja is a zsoltáros,
amikor az emberrõl így énekel:

Kevéssel tetted õt kisebbé az angyaloknál.
(Zsolt 8,6; ezt idézi Zsid 2,7 is.)

A teremtés hierarchiájában az ember az egész anyagi
univerzum, az élettelen világ, a növények és állatok fö-
lött áll; de az angyal, ha „kevéssel” is, az ember fölött.
Márpedig bármilyen, a földi embertõl különbözõ lény,
amely anyag és szellem egyesülésébõl áll, egyenrangú

volna az emberrel, és nem állna az ember fölött. Semmi-
féle ûr-lény, marslakó, „ufó” (amennyiben létezne ilyen)
nem volna magasabbrendû, mint az ember. Biológiailag
tartozhatna külön fajhoz; lehetne erõsebb, okosabb vagy
ügyesebb; de nem állna elvileg közelebb Istenhez. Akár
gyarmatosíthatná is az embert, mint ahogy az európai
ember meghódította a színesbõrû népeket, de ettõl még
nem volna nála magasabbrendû lény, mint ahogy az eu-
rópai ember egy pillanatra sem volt magasabbrendû lény
az eszkimóknál vagy az indiánoknál. Minden anyagból
és szellembõl összetett lény egzisztenciális rangja a földi
emberével pontosan egyenlõ volna a teremtett valóság
hierarchiájában. Metafizikailag ugyanazon fajhoz tartoz-
nánk. Hogy az angyal elvileg magasabbrendû az ember-
nél, az más szavakkal azt jelenti, hogy az angyalok (kö-
vetkezésképpen a démonok is) tisztán szellemi lények.
Ez nemcsak teológiai vélemény, hanem a Katolikus Egy-
ház biztos tanítása (KEK 328; 330).
Akik a Bibliából mást vélnek kiolvasni, a fundamentalis-
ta, szószerinti bibliamagyarázat hibájába esnek. Az emlí-
tett Bill Subritzky például, aki egyébként kitûnõ gyakorla-
ti tanítást ad a szellemi harcról, abból, hogy Dán
9,21-ben Gábriel angyal „repül”, arra következtet, hogy
az angyaloknak szárnyuk van, tehát testük is. Gábriel
„repülése” azonban csak szemléletes érzékeltetése egy
magasabbrendû viszonynak a térhez, és semmi sem
kényszerít bennünket arra, hogy fizikailag értelmezzük.
(Hasonló: Isten „a mennyben lakik”, de ez nem topográ-
fiai megállapítás, hanem Isten transzcendenciájának
képi kifejezése.) Ha az angyalok mivoltát annyira fizikai-
lag értelmeznénk, kitennénk magunkat a materialista
érvnek, hogy nincsenek angyalok, mert a radarok nem
érzékelik õket. (Mint ahogy komolyan elhangzott az állí-
tás, hogy nincs Isten, hiszen az ûrhajósok nem találkoz-
tak vele.)
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Az angyalok megjelenései
Ha az angyalok tiszta szellemek, hogyan értelmezzük
látható megjelenéseiket, akár a Szentírásban, akár a
Szentíráson kívüli tapasztalatban?
A szellem nem gyöngébb valóság, mint az anyag, hanem
erõsebb. Tud hatni az anyagra. Ez a kulcsa az egésznek. A
teremtõ Isten nem anyag, hanem szellem, tõle függ minden
teremtmény, akár anyagi, akár szellemi. Az angyal nem te-
remtõ ugyan, de magasabbrendû teremtmény az ember-
nél, és még az emberi szellem is tud hatni az anyagra (gon-
doljunk az atomreaktorokra, vagy akár a házra, amelyben
lakunk). Akinek sikerült végiggondolnia az angyalok és az
univerzum kapcsolatát Az angyalok és a természetes ész c.
cikk alapján, annak magától értõdõ lesz Szent Tamás meg-
állapítása: „Omnia corporalia reguntur per angelos”, ma-
gyarul: „Minden testi dolgot az angyalok irányítanak”. Aki
az ottani gondolatmenetet nem tette magáévá, gondoljon
az emberi akarat hatására, amelyet az emberi testre gyako-
rol. A szellem hatással lehet az anyagra.

Lehetséges tehát, hogy az angyal az anyag egy részét lát-
ható testként formálja meg, anélkül, hogy azzal úgy
egyesülne, mint az emberi lélek saját testével. De az sem
kizárt, sõt valószínûbb, hogy az angyal úgy hasson az
emberi érzékszervekre, hogy azok jelenlétét éppolyan va-
lóságosan érzékeljék, mintha valódi testben volna jelen.
Nemcsak a külsõ érzékekre hathat így (látásra, hallásra,
tapintásra), hanem a „belsõ érzékekre”, nevezetesen a
fantáziára is. Ilyenkor a létrejött kép vagy hang nemcsak
az angyali befolyásnak függvénye, hanem az angyalt ér-
zékelõ személy pszichikai világának is. Ha tehát egy an-
gyal-látomásnak (vagy egyéb látomásnak) szubjektív,
pszichikai tényezõi is vannak, az még nem zárja ki, hogy
objektív értéke legyen.
A természetfölötti jelenések értékelésében természete-
sen nem szabad megfeledkeznünk Isten mindenhatósá-
gáról, aki szuverén tetszése szerint használja föl mind
anyagi, mind szellemi teremtményeit.

Õrangyalok
Találkoztam olyan véleménnyel, hogy az õrangyalok tana
New Age hiedelem. Ez nem így van. Minden vallási foga-
lommal vissza lehet élni, de maga az õrangyalok létezé-
sében való hit teljességgel keresztény. Már az ószövet-
ségben is olvassuk:

Angyalainak parancsol felõled, hogy minden uta-
don õrizzenek (Zsolt 91,11).

Az õskeresztények meg voltak gyõzõdve, hogy van szemé-
lyes angyalunk. Amikor a börtönbe zárt Péter kiszabadul
és zörget, a Márk anyjának jeruzsálemi házában össze-
gyûlt hívõk a szolgáló bizonygatására azt válaszolják:

Az angyala az (Csel 12,15).

Máté evangéliuma õrzi Jézus szavát, amelyre ez a meg-
gyõzõdés alapozható:

Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet sem e kicsik
közül. Mert mondom nektek: angyalaik a menny-
ben mindig látják Atyám arcát, aki a mennyekben
van (Mt 18,10).
Akik az eszmék és az angyalok korábban kifejtett
összefüggését meggyõzõnek találják, természe-
tesnek fogják tartani, hogy egy-egy emberi szemé-
lyiség és életterv eszméje mögött angyal áll.

Szent Jeromos (4-5. sz.) írja:
A léleknek ritka nagy méltóságára mutat, hogy
születésétõl fogva mindegyiknek angyal van az
õrizetére rendelve (In Mt 18,10).

Nagy Szent Bazil (4. sz.) pedig ezt mondja:
Minden hívõ mellett áll egy angyal, mint támogatója
és pásztora, hogy vezesse õt életében (Eun. 3,1).

Utóbbit a Katekizmus is idézi és magáévá teszi (336),
hozzáfûzve:

A keresztény élet már itt – a hitben – részesedik az
Istenben egyesült angyalok és emberek boldogító
társaságából (uo.).

A „Kormányozz engem” c. epizód valamit megízleltet eb-
bõl. 1608-ban V. Pál pápa engedélyezte, 1670-ben pedig
X. Kelemen kötelezõvé tette a Szent Õrzõangyalok liturgi-

kus ünneplését, amelyet ma is tart a római naptár október
2-án. Az egyes emberek õrangyalának létezése tehát, bár
nem hittétel, az Egyház biztos tanításához tartozik.
A szentéletû Szeghy Ernõ kármelita atya mondja:

Föltétlen igazság tehát, hogy körülöttünk angyalok
szállongnak s közülük egyesek a mi különös õrize-
tünkre vannak rendelve. Az én oldalam mellett te-
hát itt van egy csodaszépségû mennyei lény, egy
hatalmas szellem, aki immár hetvenkét esztendeje
fáradozik azon, hogy a lelkemet minden bajtól
megóvja és attól a sátán támadásait tõle telhetõleg
visszaverje. Minden kísértéstõl ugyan nem képes
engem megszabadítani, mert ezekre az Úristen a
rossz szellemnek bizonyos szabadságot ad, de
azért a legvészesebbekbõl, tudom, kimentett, s
mindig magam voltam az oka, ha ebbeli igyekezete
nem sikerült. (A belsõ várkastély kapuja, 13.f.).

Az Ószövetség beszél arról, hogy a nemzeteknek is van
saját angyaluk (Dán 10,13; 12,1). Az ókori egyházi írók
ezt határozottan vallják.

Az angyalok elsõsége nemzetek és városok szerint
oszlik meg (Alexandriai Kelemen, 2-3. sz.: Strom.
VII,6).

Egyes hatalmak meghatározott nemzetek »elnök-
ségét« kapták ezen a világon (Órigenész, 3. sz.:
De Princ. III 3,3).

Mózes és a próféták tanítása, hogy vannak egész
nemzetek élére állított angyalok (Nagy Szent
Bazil,  4. sz.: Com. Is. X,240).

A Felséges határokat szabott a nemzeteknek Isten
angyalainak száma szerint (Pszeudo-Dionüsziosz,
5-6. sz.: Hier. Cel. IX,2).

Az eszmék és angyalok összefüggésének ismeretében ez
nyilvánvalóan így van, hiszen minden nemzet valamilyen
eszmét (összefüggõ eszme-együttest) képvisel. Tájegysé-
gekrõl, városokról, közösségekrõl is feltételezhetjük
ugyanezt, anélkül, hogy mint a hit kötelezõ tartalmát
akarnánk feltüntetni.


